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1.Sociaal Beheer zichtbaar in de wijkcentra
Sociaal Beheer is zichtbaar in de wijkcentra, daar kunnen we niet meer omheen!
2018 was een zeer bewogen jaar met veel nieuwe ontwikkelingen die Sociaal Beheer nog meer
hebben doen groeien. Naast de activiteiten die worden georganiseerd op de verschillende locaties,
is Sociaal beheer heel belangrijk voor het netwerk en de verbinding met de verschillende partijen
in de wijk en het wijkcentrum. Sociaal Beheer is van grote maatschappelijke waarde en past bij de
kernwaarden van Accres.

Het is mooi om te zien dat derden de Sociaal Beheerder weten te vinden indien nodig, een mooi
voorbeeld hiervan is dat de deelnemers van “Tussen Muziek en Koffie” hebben opgetreden bij “Het
Geheugensteunpunt” in wijkcentrum Orca en bij een bijeenkomst van “At Home First” in De Stolp.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de zichtbaarheid van het programma in het wijkcentrum.
Alle activiteiten die er te vinden zijn in de verschillende locaties staan op de website van Accres en
op “Ontmoet Elkaar in Apeldoorn”, de zichtbaarheid van activiteiten uit de wijkcentra op
ontmoetelkaarinapeldoorn.nl zet ook het wijkcentrum als ontmoetingsplek mooi op de kaart, en
levert tevens nieuwe huurders op.
In dit document zijn alle hoogtepunten van Sociaal Beheer te vinden, deze keer niet uitgebreid
beschreven, maar een beknopte versie van het behaalde resultaat.
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2.Activiteiten in de wijkcentra

Totaal meer dan 150 keer een activiteit op 5 locaties

Vaste Activiteiten

Locatie

Frequentie

Deelnemers

Tussen Kunst en Koffie

Orca

1 x per maand

6 tot 12

Tussen Kunst en Koffie

Het Bolwerk

1 x per maand

6/7

Tussen Muziek en Koffie

Orca

2 x per maand

6 tot 10

Creatief en Koffie

Orca

wekelijks

8 tot 14

Creatief en Koffie

De Hoge Weye

2 x per maand

2 tot 6

Computer inloopspreekuur

dok Zuid

wekelijks

2 tot 8

Fotopresentatie Oud Orden

Orca

4 x per jaar

50 tot 100

Muziek voor de Jeugd van Vroeger

Orca

2 x per jaar

20 tot 30

Kindertheater

Orca

2 x per jaar

60 tot 90

Kinderactiviteit

dok Zuid

1 x per maand

10 tot 70

Kinderactiviteit

De Stolp

1 x per maand

10 tot 20

Kinderactiviteit

Het Bolwerk

1 x per maand

10 tot 100

Kinderactiviteit

Orca

1 x per maand

20

Workshops

Orca

incidenteel

20

Workshops

De Hoge Weye

incidenteel

40

Nieuw gestart

september

oktober

december

december

4

3.Kinderstembureau
• Ruim 700 stemmers op 6 locaties
• Samenwerking met gemeente Apeldoorn en Doomijn
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4.Programma kinderactiviteiten
•
•
•
•
•

Kinderactiviteiten op 4 locaties
Totaal meer dan 30 kinderactiviteiten in 2018
Deelname 10 tot 100 kinderen per activiteit
Verschillende samenwerkingspartners
Deelname overkoepelend overleg kinderactiviteiten Apeldoorn
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5.Programma wijkcentra
Programma 7 locaties op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

Programma wijkcentra op www.zaalverhuurinapeldoorn.nl (2019 online)
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6.Werving vrijwilligers
• Vacatures voor vrijwilligers op apeldoornpaktaan.nl
• Aanwezig bij de “Proeverij Vrijwilligerswerk 2018”
• 20 inschrijvingen → meerdere vrijwilligers voor wijkcentra en derden
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7.Crowdfundingsplatform Voor Apeldoorn
• In samenwerking met vrijwilligers en stagiaires
• Beide keren meer opgehaald dan het streefbedrag
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8.Samenwerking Voortgezet Onderwijs
•
•
•
•
•

Wekelijks twee stagiaires Aventus
Meer activiteiten door projectleer voor studenten van Aventus
In gesprek met Aventus over praktijkleer in de wijkcentra
MAS stagiaires
Projectleer → activiteit i.s.m. studenten van Hogeschool Rotterdam
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9.Netwerk
•
•
•
•

Stevig netwerk
Samenwerking met verschillende partijen
Verbindende factor tussen de verschillende partijen
Zichtbaar in de wijk

11

10. In de Media

lllllll

Maandelijks persberichten, van de
activiteiten in verschillende kranten
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11. Sociaal Beheer 2019
In 2019 gaan we de ontwikkelingen van afgelopen jaar voortzetten en verder uitbreiden!
•
•
•
•

Nog meer kinderactiviteiten, maandelijks op 5 locaties één kinderactiviteit in
samenwerking met andere partijen uit de verschillende wijken
Uitbreiding van het programma in De Hoge Weye
Uitbreiding Sociaal Beheer, met een mooie nieuwe opdracht van de Woonmensen voor
MFC Het Kristal in Apeldoorn Zuidbroek
Het programma van de verschillende locaties nog beter online zichtbaar maken
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06 13 144 371
ilith@accres.nl
www.accres.nl

